
 
Środek antyadhezyjny  

BOTAMENT
®
 

TF 02 
 

 

 

� optymalne działanie antyadhezyjne 
 
� gotowy do użycia 
 
� natychmiast wnika w podłoże 
 
� uniwersalny w zastosowaniu 
 
� zapobiega rdzewieniu szalunków sta-

lowych 
 
� biodegradowalny 
 
 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® TF 02 jest uniwersalnym 
środkiem antyadhezyjnym, zarówno do 
szalunków z materiałów nasiąkliwych 
jak i nienasiąkliwych, takich jak drew-
no, stal, tworzywa sztuczne, oraz in-
nych systemów szalunkowych. 
 
Materiał gwarantuje optymalne oddzie-
lenie szalunku od stwardniałego beto-
nu, przez co pozwala uzyskać lepszy 
wygląd powierzchni betonowej, szcze-
gólnie betonu licowego. 
BOTAMENT® TF 02 jest gotowym 
do użycia środkiem antyadhezyjnym. 
 
BOTAMENT® TF 02 chroni szalunki 
i zwiększa częstotliwość ich zastoso-
wania. 
 
Materiał nie utrudnia wiązania, ani też 
twardnienia mieszanki betonowej, na-
tomiast na powierzchni stwardniałego 
betonu można prowadzić dalsze prace 
(tynkowanie, izolowanie, tapetowanie, 
kosmetykę betonu). 
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Szalunki, które mają być wykorzystane 
muszą być czyste, suche i nośne. Na-
leży usunąć wszelkie zanieczyszcze-
nia, takie jak np. rdza lub też resztki 
betonu. 

Obróbka: 
 
BOTAMENT® TF 02 jest dostarczany 
jako gotowy produkt i nie może być 
rozcieńczany z wodą. Materiał jest 
płynny, dzięki czemu można go nano-
sić równomierną cienką warstwą. 
Szczególnie korzystne i ekonomiczne 
jest nanoszenie materiału urządze-
niem natryskowym. Natryskuje się go 
wówczas na oczyszczone i suche po-
wierzchnie szalunków. Można używać 
również do tego celu gąbki, szczotki 
lub pędzla wałkowca. 
 
Nie należy nanosić nadmiernych ilości 
BOTAMENT® TF 02, szczególnie wte-
dy, gdy na powierzchni betonu ma być 
wykonana powłoką malarską lub na-
noszona kosmetyczną masą szpa-
chlową do betonu. Dlatego też w przy-
padku szalunków z materiałów niena-
siąkliwych BOTAMENT® TF 02 należy 
nanosić przy użyciu gąbki lub szmatki. 
 
Ponieważ środek antyadhezyjny ulega 
rozkładowi biologicznemu, jest przez 
to również wrażliwy na wpływ warun-
ków atmosferycznych. W przypadku 
dłuższych przestoi deskowanie należy 
w razie potrzeby ponownie pokryć 
BOTAMENT® TF 02. 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-
szych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie 
08/2008-PL-002. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa : 
olej mineralny z dodatkami 
 
Gęsto ść:  
ok. 0,85 kg/l 
 
Temperatura zapłonu:  
> 140 °C 
 
Rozpuszczalniki:  
nie zawiera 
 
Temperatura obróbki:  
od -5 °C do +30 °C 
 
Barwa: 
ciemnożółty 
 
Stan skupienia:  
płynny 

Wskazówki: 
 
Narzędzia oraz ręce można czyścić 
rozpuszczalnikiem. 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z BOTAMENT® TF 02. 
 
Kartę bezpieczeństwa otrzymają Pań-
stwo na życzenie. 
 
Produkt należy stosować wyłącznie 
z dodatkami wymienionymi w karcie 
technicznej. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie próby 
w specyficznych warunkach budowy. 

Zużycie: 
 
ok. 10-15 ml/m2 
do szalunków nienasiąkliwych 
 
ok. 15-30 ml/m2 
do szalunków nasiąkliwych 
 
Opakowanie:  
 
10 l - kanister z tworzywa sztucznego  
30 l - kanister z tworzywa sztucznego 
200 l - beczka z tworzywa sztucznego 
 
Przechowywanie: 
 
w chłodnym miejscu 
 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
12 miesięcy. 


